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ΤΩΝ Η/Υ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ



 Ο 
Phenom 
II της 
AMD 
είναι 
ένας 
επεξεργ
αστής με 
αρχιτεκτ
ονική 
των 45 
μανομέτ
ρων

 και με 
ταχύτητα 
που 
φτάνει 
έως στα 
6.3GHz!

Το overclocking με τον 
Core i7 είναι μια αρκετά 
περίπλοκη υπόθεση και 
χρειάζεται αρκετό 
χρόνο για να μπορέσει 
κάποιος να βρει τη 
βέλτιστη ρύθμιση. Ο 
επεξεργαστής κάνει 
throttling (όπου η 
απόδοσή του 
μειώνεται) όταν η 
θερμοκρασία των 
πυρήνων φτάσει στους 
100οC, κάτι που είναι 
εφικτό εάν 
λειτουργήσουμε με 
τάση πάνω από τα 
1,6Volt. 





ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ



Τα 3D γυαλιά της Nvidia
ονομάζονται GeForce 
3D Vision και όπως 
ανακοίνωσε η εταιρεία, 
θα έρθουν στην αρχική 
τιμή των 199 δολαρίων. 
Η Nvidia έχει ήδη 
συνεργαστεί με 
αρκετούς 
προγραμματιστές 
παιχνιδιών προκειμένου 
να είναι 300 
τουλάχιστον παιχνίδια 
συμβατά με το νέο αυτό 
gaming gadget.

Το ενοποιημένο CPU –GPU 
επρόκειτο να είναι το δυνατό 
χαρτί του Fusion. Τελικά, όμως, 
πρόκειται περισσότερο για μία 
προωθητική εκστρατεία που θα 
αλλάξει το σλόγκαν της από 
"Smarter Choice" σε "The Future 
is Fusion". Η προσφορά του 
Fusion στο gaming θα είναι το 
προσωρινό «κλείσιμο» των 
διεργασιών και υπηρεσιών που 
τρέχουν στο παρασκήνιο των 
Windows, ώστε να αυξηθούν σε 
μεγάλο ποσοστό οι διαθέσιμοι 
πόροι του συστήματος από 
προγράμματα που δεν χρειάζεται 
ο χρήστης κατά την διάρκεια που 
παίζει το αγαπημένο του 
παιχνίδι.

•H Nvidia Quadro FX 
5800 διαθέτει 4GΒ μνήμη και 240 
CUDA πυρήνες επεξεργασίας 
γραφικών .





ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ



 Κομψός, διακριτικός και ιδιαίτερα 
εύκολος στην χρήση, ο 
εξωτερικός σκληρός δίσκος Elements 
USB της Western Digital, ο οποίος 
ήρθε για να αυξήσει τον αποθηκευτικό 
χώρο του φορητού ή σταθερού 
υπολογιστή σας, με χωρητικότητα 
640GB.

 Απλά συνδέστε το στην θύρα USB
του υπολογιστή σας και με την 
λειτουργία Plug 'n' Play, ξεκινήστε 
την εργασία σας άμεσα σε υψηλές 
ταχύτητες. Είναι απόλυτα συμβατός 
και με την παλαιότερη τεχνολογία 
USB 1,1 για μεγαλύτερη ευκολία και 
συνδεσιμότητα.
Η compact κατασκευή του σε 
συνδυασμό με το ανθεκτικό μεταλλικό 
περίβλημα του, σας παρέχει 
μεγαλύτερη ασφάλεια για τα δεδομένα 
σας. 

Η πρόταση του μισού Terra έρχεται να διπλασιάσει 
την τρέχουσα μέγιστη χωρητικότητα όσον αφορά στα 
2.5in SSD drives. Το γεγονός αυτό έρχεται να 
μειώσει ακόμα περισσότερο το κενό που υπήρχε 
μέχρι τώρα ανάμεσα στα SSD και τους 
παραδοσιακούς σκληρούς δίσκους, μειώνοντας 
ακόμα περισσότερο ένα σημαντικό εμπόδιο για την 
υιοθέτηση και ευρύτερη χρήση των SSD από το 
καταναλωτικό κοινό.



RAM



 To kit αποτελείται 
από 12GB (6x2GB) 
DDR3 Ram και είναι 
χρονισμένο στα 
1600MHz, με 
timmings 9-9-9-27
και κατανάλωση 
ενέργειας μόλις 
1,60V. Επιπλέον 
είναι εξοπλισμένες 
με Blue Frostbyte 
Heatsinks για την 
συντήρηση της 
χαμηλής 
θερμοκρασίας του 
συστήματός σας 
δημιουργώντας 
ταυτόχρονα μια 
μοναδική εικόνα στο 
εσωτερικό του 
υπολογιστή σας. 

Βελτιώστε την απόδοση και την 
ταχύτητα του συστήματός σας 
αναβαθμίζοντας τις επιδόσεις του και 
κάνοντας την λειτουργία του 
απολαυστικά γρήγορη σε κάθε τύπου 
εφαρμογή. Η DDR2 μνήμη της εταιρίας 
Crucial έχει χωρητικότητα 1GB, είναι 
χρονισμένη στα 667MHz, και 
συνοδεύεται από εγγύηση εφ' όρου 
ζωής από το Πλαίσιο. 



PDAS



Η αναδιπλούμενη ...οθόνη
 Ένα Ταϊβανέζικο 

ινστιτούτο ερευνών 
αποκάλυψε, πρόσφατα 
μια συσκευή κινητής 
τηλεφωνίας εξοπλισμένη 
με αναδιπλούμενη 
οθόνη, η οποία έχει τη 
δυνατότητα να 
διπλασιάζει το μέγεθός 
της σε ως και 5 ίντσες.

 Το smartphone, που 
σχεδιάστηκε για να 
φιλοξενήσει την εν λόγω 
οθόνη, ανοίγει σαν 
βιβλίο όπου το πάνω 
μέρος αποτελεί την 
οθόνη και το κάτω μέρος 

το πληκτρολόγιο.



 Αυτό που βλέπουν αρχικά οι χρήστες είναι μόνο το πάνω μέρος της 
οθόνης. Το υπόλοιπο βρίσκεται κρυμμένο κάτω από το πληκτρολόγιο 
και τραβιέται για να αποκαλύψει και τις 5 ίντσες.

 Σύμφωνα με τους σχεδιαστές του τηλεφώνου, η οθόνη των 5 ιντσών είναι 
το μόνο μέγεθος που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή, προσπαθούν όμως να 
δημιουργήσουν και άλλες μεγαλύτερων διαστάσεων.

Οι εικόνες που εμφανίζονται στο τηλέφωνο φαίνεται σαν να χωρίζονται στη μέση 
δημιουργώντας την εντύπωση ότι είναι δύο διαφορετικές οθόνες. Δεν έχουν, 
όμως, έτσι τα πράγματα. Στην ουσία αυτό που φαίνεται σαν διαχωριστικό είναι 
μια μπάρα εργασιών παρόμοια με αυτή που υπάρχει στο κάτω μέρος της 
οθόνης ενός PC. Αλλά η συγκεκριμένη μπάρα είναι δυνατόν να μετακινηθεί 
ώστε ολόκληρη η οθόνη να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή εικόνων, 
βίντεο κ.α.



 Η τεχνολογία εύκαμπτης οθόνης προσφέρει νέες δυνατότητες στους 
κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, σε μια περίοδο όπου οι εταιρείες 
πασχίζουν να αναπτύξουν πρωτότυπες φορητές συσκευές Internet, 
netbooks, smartphones και άλλα φορητά gadgets. Πολλές εταιρείες 
υποστηρίζουν ότι το σωστό μέγεθος μιας οθόνης είναι σημαντικό για 
τέτοιου είδους συσκευές αφού οι χρήστες θέλουν να μπορούν να 
σερφάρουν στο Internet ή να δουν αρχεία βίντεο σε οθόνες όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερες.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία εκτιμάται να είναι έτοιμη τον επόμενο χρόνο. 



DESKTOPS



 Ανεβάστε ταχύτητα, μεγιστοποιήστε τις επιδόσεις!
Η κορυφαία έτοιμη σύνθεση υπολογιστή Turbo-X F9200 έρχεται εξοπλισμένη με τη νέα γενιά 
επεξεργαστών της Intel, Core i7, για ασύγκριτες επιδόσεις και ταχύτητες που θα σας 
καθηλώσουν.

 Στην καρδιά του συστήματος
Η δύναμη πηγάζει από τον πανίσχυρο επεξεργαστή Intel Core i7 920 στα 2,66GHz, για 
επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων καθώς και άνετο multitasking. Με την κωδική ονομασία 
"Nehalem" η νέα γενιά επεξεργαστών σας δίνει την δυνατότητα να απολαύσετε όλα τα 
πλεονεκτήματα της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας, όπως:

 Ταχύτερες επιδόσεις 
 Χαμηλότερη ενεργειακη καταναλωση 
 Καλυτερη θερμικη συμπεριφορα 
 Ενσωματωμένο memory controller ο οποίος προσδίδει 32GB/sec 
 Quick Path Ιnterconnect 4,8GT/sec για επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων.
 Σε συνδυασμό με την μητρική υψηλών επιδόσεων με ολοκληρωμένο Intel X58, δυνατότητα 

Crossfire και SLI, καθώς και υποστήριξη Triple Channel μνημών απογειώνει τις επιδόσεις. 
Όλα αυτά φυσικά δεν θα μπορούσαν παρά να πλαισιώνονται με ταχύτατες μνήμες DDR3 3GB 
Triple Channel για να εκμεταλλευτείτε απόλυτα το κορυφαίο bandwidth και να απολαύσετε 
εκπληκτική απόδοση σε κάθε είδους εφαρμογή!

Kορυφαία απεικόνιση
Η νέας γενιάς κάρτα γραφικών 9800GT με 512MB αυτόνομης μνήμης βίντεο παρέχει 
εντυπωσιακές επιδόσεις, ενώ παράλληλα προσφέρει κορυφαία αποτελέσματα στον τομέα της 
ποιότητας απεικόνισης.



H Levono αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποια από τα χαρακτηριστικά του 
Nintendo Wii, παρουσιάζοντας υπολογιστή με τηλεχειριστήριο, που χρησιμοποιείται 

και ως controller παιχνιδιών με αισθητήρα κίνησης.

Το Levono IdeaCentre A600 δανείζεται, επίσης, εμφανισιακά και λειτουργικά 
στοιχεία από τον Apple iMac. Έτσι, καταφέρνει να συνδυάσει monitor και 

επεξεργαστή παρουσιάζοντας ένα αρκετά κομψό σύστημα το οποίο αναμένεται να 
παρουσιαστεί και επίσημα στην μεγάλη ετήσια έκθεση τεχνολογίας Consumer 

Electronics Show (CES) από τις 8 μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου στο Las Vegas.

Διαθέτει ασύρματο χειριστήριο το οποίο θα λειτουργεί όπως ακριβώς το Wii 
Remote, επιτρέποντας έτσι στον χρήστη του IdeaCentre A600 να παίξει τένις ή 

μπόουλινγκ όπως και οι παίκτες του δημοφιλέστατου Nintendo Wii.

Επιπλέον, το τηλεχειριστήριο του IdeaCentre A600 χρησιμοποιείται και σαν 
ασύρματο ποντίκι που μπορεί να λειτουργεί κουνώντας το στον στον αέρα αλλά και 

σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Τέλος, αν οι πιο πάνω λειτουργίες σας φαίνονται λίγες, τηλεχειριστήριο του Levono 
IdeaCentre A600 μπορεί να λειτουργήσει και σαν VOIP handset, κάτι ιδιαίτερα 

χρήσιμο και βολικό σε όσους χρησιμοποιούν το Windows Live ή το Skype.

To IdeaCentre A600 έχει οθόνη 21.5΄΄, Intel Pentium Dual Core ή Core 2 Duo mobile 
επεξεργαστές, μέχρι 4GB RAM και μέχρι 1ΤΒ αποθηκευτικό χώρο.





NOTEBOOKS



 Η σειρά TT φορητών υπολογιστών Vaio προσφέρει ασύγκριτη φορητότητα με 
εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.
Βασισμένο σε ένα συμπαγές και άκαμπτο σώμα από ανθρακονήματα, το νέο VGN-
TT11XN/B διαθέτει την πιο προηγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε ποτέ στη 
σειρά Vaio. Eίναι 2 φορές πιο ανθεκτικό, 3 φορές πιο ελαφρύ και 4 φορές πιο 
άκαμπτο από το κανονικό πλαστικό και οποιοδήποτε κράμα μαγνησίου. Χάρη σε 
αυτό η Sony καταφέρνει να κρατά το συνολικό βάρος εντυπωσιακά χαμηλά (μόλις 
1,3 kgr!), και ταυτόχρονα να θέτει τον πήχη ψηλότερα από ποτέ.

 Σε συνδυασμό με τα προηγμένα υλικά κατασκευής το TT11XN/B διαθέτει οθόνη X-
Black 11,1" τεχνολογίας LED με βελτιωμένη αντοχή, πραγματική ευρεία ανάλυση 
1366x768 και απόλυτα ρεαλιστική 100% πιστότητα χρώματος.

 Στην καρδιά του συστήματος «χτυπά» ένας σύγχρονος επεξεργαστή διπλού πυρήνα 
Intel Core 2 Duo SU9300 που σε συνδυασμό με την αυξημένη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας μπορείτε να εργάζεστε περισσότερη ώρα εν κινήσει.

 Η μνήμη του συστήματος βρίσκεται στα επίπεδα των 4GB DDR3 για εγγυημένη 
ταχύτητα στις εφαρμογές, ενώ η χωρητικότητα του σκληρού αγγίζει τα 160GB για να 
μπορεί εύκολα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σημερινών επιχειρηματικών 
εφαρμογών και εφαρμογών πολυμέσων. Εξοπλισμένο με την κάρτα γραφικών GMA 
4500MHD της Intel, αποδίδει 800ΜΒ συνολικής μνήμης γραφικών, ιδανική απόδοση 
για παιχνίδια και multimedia εφαρμογές.

 Ο νέος φορητός της Sony διαθέτει επιπλέον αυξημένες δυνατότητες ασφαλείας, με 
μηχανισμό "G-Sensor" (για προστασία του σκληρού δίσκου από κραδασμούς) αλλά 
και με αναγνώριση δαχτυλικού αποτυπώματος. Παράλληλα η πρακτική "Motion 
Eye" web camera σας δίνει την δυνατότητα να τραβήξετε βίντεο και φωτογραφίες σε 
υψηλή ανάλυση ή να κρατήσετε επαφή με φίλους και συνεργάτες μέσω συνομιλίας 
βίντεο.
Το νέο Sony Vaio TT11XN/B είναι ο νέος μικρός και ελαφρύς συνεργάτης σας, που 
θα σας συνοδέψει παντού, για εργασίες χωρίς περιορισμούς.



 Η νέα μόδα στον χώρο των φορητών υπολογιστών είναι φυσικά τα περίφημα minibooks (η Intel 
τα αναφέρει ως netbooks).

 Πρόσφατα παρουσίασε την τελευταία προσθήκη της εταιρείας στη σειρά υπολογιστών Turbo-X, 
ένα minibook με οθόνη 10" και βάρος μόλις 1,2 κιλά με την ονομασία Turbo-X TopNote.

 Η οθόνη του διαθέτει την κλασική πλέον ανάλυση των 1024x600 pixels και όντας wide 
επιτρέπει την άνετη εργασία για όσους βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει και προτιμούν να έχουν 
μαζί τους κάτι μικρό, ελαφρύ και εύχρηστο.

 Όπως τα περισσότερα minibooks, το Turbo-X TopNote στηρίζεται στην πλατφόρμα της Intel με 
επεξεργαστή Atom (μοντέλο Ν270 στα 1,6GHz) και είναι εφοδιασμένο με μνήμη 1GB, δίσκο 
160GB, card reader, Ελληνικά Windows XP Home και τις απαραίτητες ασύρματες ευκολίες (WiFi 
και Bluetooth). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για video conferencing αφού διαθέτει 
ενσωματωμένη Web camera 1,3MPixels, ενώ ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησής του από 
τον ανταγωνισμό είναι η ιδιαίτερα στιβαρή και ποιοτική κατασκευή του την οποία είχαμε την 
ευκαιρία να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι. Σημειώνουμε τέλος, ότι το νέο TopNote κοστίζει €399.



SUPER COMPUTERS

Τα αποκαλυπτήρια του γρηγορότερου υπολογιστή
στον κόσμο έκαναν επιστήμονες. Πρόκειται για έναν 
υπερυπολογιστή αξίας 100.000.000 δολαρίων που 
μπορεί να πραγματοποιήσει 1.000 τρισεκατομμύρια 
πράξεις ανα δευτερόλεπτο.
Αυτή η σημαντική τεχνολογική πρόοδος επετεύχθει 
από μηχανικούς του Los Alamos Laboratory και της 
IBM., με σκοπό να χρησιμοποιείται κυρίως για 
εργασίες σχετικές με πυρηνικά όπλα και εξομοιώσεις 
πυρηνικών δοκιμών.
Το όνομα του υπολογιστή είναι Roadrunner και έχει 
διπλάσια ταχύτητα απο τον υπολογιστή της IBM Blue 
Gene System, που βρίσκεται στο Lawrence 
Livermore National Laboratory. Σύμφωνα με την 
IBM είναι τρεις φορές πιο γρήγορος απο κάθε άλλο 
υπερυπολογιστή στον κόσμο.



Ο επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Πυρηνικών, Thomas D Agostino, ανέφερε οτι 
ο Roadrunner θα βοηθησει στην επίλυση σημαντικών ζητημάτων. Επίσης διευκρίνησε οτι θα έχει 
μεγάλο εύρος εφαρμογών στη φαρμακολογία και τις επιστήμες από την ανάπτυξη βιοκαυσίμων 
και το σχεδιασμό περισσότερο αποτελεσματικών αυτοκινήτων μέχρι στην ανακάλυψη νέων 
φαρμάκων, Επιπλέον θα παρέχει υπηρεσίες στην οικονομική βιομηχανία.
Η ταχύτητά του ειναι τόσο υψηλή οπου αν έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούσαν hand 
held υπολογιστή και δούλευαν 24 ώρες, θα τους χρειάζονταν 46 χρόνια να κάνουν πράξη ότι θα 
πραγματοποιούσε ο Roadrunner σε μια ημέρα.
Για τη δημιουργία του χρειάστηκαν έξι χρόνια και κατασκευάστηκε με βάση το chip του playstation. 
Το σύστημα διασύνδεσής του καλύπτει 540 τετραγωνικά μέτρα, 57 μίλια οπτικών ινών και ζυγίζει 
περίπου 227 κιλά. Αποτελείται από 6948 dual-core επεξεργαστές, 12.960 cell engines και έχει 
μνήμη 80 Terabytes.
Ο Roadrunner στεγάζεται στο Κέντρο Ερευνών της IBM, στο Poughkeepsie της Νέας Υόρκης και 
τον επόμενο μήνα θα μεταφερθεί στο Los Alamos National Laboratory του New Mexico.
O γρηγορότερος υπολογιστής στον κόσμο για έξι μήνες θα χρησιμοποιείται για αδιαβάθμητες 
εργασίες, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες που δεν είναι σχετικές με πυρηνικά όπλα. Μετά από 
αυτό το χρονικό διάστημα, τα τρια τέταρτα των εργασιών θα αφορούν την έρευνα πάνω σε όπλα 
και απόρρητες κυβερνητικές δραστηριότητες.
Ο Michael Anastasio, Διευθυντής του ερευνητικού κέντρου του Los Alamos διευκρίνησε τις 
αδιαβάθμητες εφαρμογές του και ανέφερε οτι μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη εμβολίου για τον 
ιο του AIDS και στην ανακάλυψη της προέλευσης του σύμπαντος. 



Προσωπικοί Υπερυπολογιστές
Ο ορισμός ενός προσωπικού υπέρ-υπολογιστή μπορεί να περιγραφεί ως εξής: έχει προσιτή τιμή, 
μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα γραφείο, συνδέεται σε μια πρίζα και διαθέτει χαρακτηριστικά που 
ικανοποιούν. Βάσει αυτών η ο νέος υπολογιστής της Nvidia Corp. αποτελεί μια από τις πρώτες 

αφίξεις σε αυτή τη νέα κατηγορία.
Η εταιρεία αποκάλυψε στην έκθεση Supercomputing 2008, το νέο της προϊόν το οποίο αποκαλεί 
Tesla Personal Supercomputer. Το Tesla φιγουράρει 960 πυρήνες, αποδίδει σχεδόν 4 teraflops 
και στοιχίζει λιγότερο από 9,995 δολάρια. Επιτυγχάνει τη συγκεκριμένη ταχύτητα και τιμή αφού 
χρησιμοποιεί τέσσερις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), καθεμία από τις οποίες διαθέτει 

240 πυρήνες.
«Αυτός είναι πραγματικά ένας υπέρ-υπολογιστής στο γραφείο σας» δήλωσε ο Michael Dell, 

πρόεδρος της Dell Inc, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, στο οποίο παρευρέθησαν περισσότεροι 
από 10.000 ενδιαφερόμενοι από το χώρο της τεχνολογίας και της διαφήμισης. Στο συνέδριο 

έδωσαν το παρών και αρκετοί κατασκευαστές οι οποίοι αισιοδοξούν ότι η αγορά υψηλής 
απόδοσης computing (HPC) θα τα πάει καλά ανεξάρτητα από το κακό οικονομικό κλίμα.



ΠΗΓΕΣ
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